Dansk Galops Appeldomstol
Dansk Galops Appeldomstol blev nedsat den 25. juni 2022 med henblik på at behandle den af
jockey Carlos Lopez indgivne anke af afgørelse truffet den 4. juni 2022 af Klampenborg
Galopbanes Dommerkomité, ifølge hvilken Carlos Lopez idømtes tre løbsdages udelukkelse for i
løb 3 Carlras Super Cup Sprint at have vejet tilbage med 800 gram undervægt med diskvalifikation
af hesten MAID til følge samt en bøde på kr. 2.000 for at have afgivet skiftende forklaringer. MAID
var anden i mål.
I appeldomstolen: Jesper Brendholdt, Peter Knudsen og Peter Rolin.
For appeldomstolen forelå:
-

Rapport fra Klampenborg Galopbanes Dommerkomité
Ankeskrivelse fra advokat Dag Holmen

Følgende personer afgav forklaring for appeldomstolen: løbsdommmer Nicholas Cordrey,
vægtforstander Bettina Hinz, jockey Carlos Lopez og træner Francisco Castro.
Af dommerrapporten fra løbsdagen fremgår, ”at træner Francisco Castro henvendte sig til
dommerkomitéen og forklarede, at hans personale havde været til stede ved udvejningen, og at han
havde været til stede, da hesten sadledes, hvor udstyret var komplet.
Jockey Carlos Lopez forklarede, at han havde vejet ud på sædvanlig vis, og umiddelbart i
forbindelse hermed havde givet sadlen videre til trænerens personale. Da han skulle veje tilbage
efter løbet i vægten i vindercirklen, forklarede han først, at han dér opdagede, at blydækkenet var
tomt men senere flere gange, at blydækkenet var væk og ikke var dukket op senere på dagen.
Vægtforstanderen i vindercirklen afhørtes efter løbsdagen og forklarede, at blydækkenet var der
ved tilbagevejningen, men at der ikke var bly i.
Carlos Lopez idømmes en udelukkelse på 3 dage samt en bøde på kr. 2.000 for skiftende
forklaringer, hvilket af dommerkomitéen sidestilles med utilbørlig optræden.”
Advokat Dag Holmen anfører i sin ankeskrivelse bl.a., at det må bero på en misforståelse, når
dommerkomitéen har lagt til grund, at Carlos Lopez er kommet med skiftende forklaringer til
dommerkomitéen. Carlos Lopez har konsekvent forklaret, at blydækkenet manglede ved
tilbagevejningen. Dag Holmen anfører videre, at når vægtforstanderen efter løbsdagen oplyser, at
Carlos Lopez havde blydækkenet med ved tilbagevejningen, kan det skyldes, at hun har blandet
Carlos Lopez og Oliver Wilson sammen, da de var i vinderpaddocken. Dag Holmen anfører, at en
vægtforstander typisk mere har rettet fokus mod displayet på vægten end på det udstyr, som
jockeyen har i hænderne. Dag Holmen fremhæver desuden, at afhøringen af vægtforstanderen først
skete dagen efter løbsdagen, hvilket øger faren for en erindringsfejl.
Ifølge Dag Holmen har Carlos Lopez fulgt de gældende retningslinjer for udvejning før løbet, hvor
han vejede ud i påsyn af hestens træners personale og så overlod sadlen med blydækkenet til

trænerens personale. Hvad der herefter sker med sadlen og blydækkenet er trænerens ansvar. Dag
Holmen anfører endvidere, at den mest sandsynlige forklaring på undervægten må være, at hesten er
blevet sadlet af træneren uden, at blydækket er kommet med.
Løbsdommer Nicholas Cordrey afhørtes og forklarede i overensstemmelse med dommerrapporten.
Han oplyste, at Carlos Lopez først havde forklaret, at dækkenet var tomt ved tilbagevejningen og
efterfølgende, at blydækkenet manglede ved tilbagevejningen, og at træneren måtte have glemt
blydækkenet ved opsadlingen af hesten.
Carlos Lopez afhørtes og forklarede, at han havde vejet ud på sædvanlig vis i overværelse af træner
Francisco Castros personale. Han havde pakket sadlen sammen med blydækkenet og overgivet det
til personalet. Da han sadlede af i vinderpaddocken, opdagede han, at blydækkenet manglede.
Træner Francisco Castro blev afhørt og oplyste, at han havde sadlet hesten op, og at blydækkenet da
var med, ligesom blydækkenet også var med ved tilbagevejningen. Han var selv til stede i
vinderpaddocken. Francisco Castro mener, at Carlos Lopez må have været på toilettet på løbsdagen,
og at dette er årsagen til undervægten.
Vægtforstander Bettina Hinz afhørtes og oplyste, at hun er temmelig sikker på, at Carlos Lopez
havde et blydækken med ved tilbagevejningen, men at det er muligt, at det var blylodderne, som
Carlos Lopez ledte efter ved tilbagevejningen og ikke selve blydækkenet.
KENDELSE
Ifølge kapitel 6, § 1, påhviler det træneren at kontrollere, at rytterens vægt inkl. sadel er korrekt, og
ifølge kapitel 8, § 15, kan træneren idømmes straf, såfremt træneren overtræder regler om trænerens
pligter med hensyn udstyr og hjælpemidler.
Endvidere fremgår det af kapitel 6, § 12, at vægten ved tilbagevejning i al væsentlighed skal være
den samme som ved udvejningen. Undervægt på 0,5 kg eller mere medfører diskvalifikation. Af
kapitel 8, § 16, fremgår det, at der kan idømmes straf til ryttere, som overtræder bestemmelserne om
undervægt i kapitel 6, § 12.
Appeldomstolen lægger til grund, at det ikke med sikkerhed kan fastslås, hvad der var årsagen til
Carlos Lopez’ undervægt ved tilbagevejningen. Appeldomstolen skal præcisere, at såvel rytter som
træner har et ansvar for, at rytteren både udvejer og tilbagevejer med korrekt vægt.
For overtrædelse af reglerne i kapitel 6 i Skandinavisk Reglement for galopløb idømmes jockey
Carlos Lopez to dages udelukkelse, gældende den 12. og den 14. juli, samt en bøde på kr. 1.000.
Endvidere idømmes træner Francisco Castro en bøde på kr. 1.000.

Charlottenlund den 25. juni 2022
Jesper Brendholdt, Peter Knudsen og Peter Rolin

